






การดำเนินธุรกิจจะไม่สามารถประสบความ

สำเร็จได้ถ้าสังคมรอบข้างล้มเหลว เอสซีจีจึงให้

ความสำคัญในการช่วยเหลือสังคมและพัฒนาชุมชน

อย่างต่อเนื่อง โดยให้การสนับสนุนผ่านองค์กร

ต่าง ๆ ท่ีได้รับการยอมรับว่า มีความสามารถในการ

บริหารจัดการกิจกรรมเพื่อประโยชน์แก่สังคม ซึ่งมี

ส่วนช่วยเพิ่มศักยภาพของคนในสังคมหรือบรรเทา

ความเดือดรอ้นต่าง ๆ 

การสนับสนุนมูลนิธิและองค์กรสาธารณกุศล

เอสซีจีมอบเงินสนับสนุนให้แก่มูลนิธิและ

องค์กรสาธารณกุศลเป็นประจำทุกปี เพื่อนำไปช่วย

เหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคมให้มีชีวิตท่ีดีขึ้นและ

สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ตลอดจนสนับสนุน

องค์กรที่สร้างสรรค์กิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อ

การพัฒนาคน ป ี 2556 ได้มอบทุนสนับสนุนจำนวน 

170 ล้านบาท ให้แก่ มูลนิธิ องค์กรสาธารณกุศล

และหน่วยงานต่าง ๆ กว่า 140 แห่ง เพื่อนำไปใช้ใน

กิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ ซึ่งนอกจากจะ

ช่วยให้ผู้ด้อยโอกาสในสังคมมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

แล้วยังเป็นการแบ่งเบาภาครัฐ และลดปัญหาสังคม

ได้อีกด้วย

การให้ความช่วยเหลือเหตุการณ์แผ่นดินไหว 

เหตุการณ์ภยัพบิตัแิผน่ดนิไหวขนาด 7.2 รกิเตอร์

บนเกาะโบฮอล และเกาะเซบูในเขตเซ็นทรัลวิซายา 

ประเทศฟิลิปปินส์ มียอดผู้ได้รับผลกระทบกว่า 

600,000 ครัวเรือน เอสซีจีร่วมสมทบทุนจากการ

บริจาคของเอสซีจีและพนักงานมอบเงิน 5 ล้านเปโซ 

หรือประมาณ 3.6 ล้านบาท แก่กาชาดฟิลิปปินส์ 

เพือ่ชว่ยเหลือบรรเทาทุกขผ์ูป้ระสบภยัจากเหตุการณ์

ดังกล่าว นอกจากนั้น บริษัทในเอสซีจียังร่วมให้การ

ชว่ยเหลอืดว้ย อาท ิบรษิทั United Pulp and Paper Co., Inc.

(UPPC) ใน เอสซจี ี เปเปอร ์สนบัสนนุเงิน 1 ล้านเปโซ

บริษัท Mariwasa- Siam Ceremics.,Inc ในเอสซีจี 

ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง สนับสนุนถุงยังชีพ

จำนวน 20,000 ใบ มูลค่ารวม 2.4 ล้านเปโซ ซึ่ง

จัดทำโดยพนักงานจิตอาสาของบริษัท

โครงการพัฒนาปรับปรุงศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง 

โรงพยาบาลบ้านโป่ง จ.ราชบุรี

ในโอกาสครบรอบเอสซีจี 100 ปี เอสซีจี 

เปเปอร์ สนับสนุนงบประมาณกว่า 20 ล้านบาท 

พัฒนาปรับปรุงศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง ซึ่งเป็น

แผนกผู้ป่วยนอก ของโรงพยาบาลบ้านโป่ง เพ่ือ

ให้ผู้ป่วยนอกที่เข้ามารับการรักษาที่โรงพยาบาล

บ้านโป่งมากถึงปีละ 354,000 คน สามารถใช้บริการ

ดา้นสาธารณสุขไดอ้ยา่งท่ัวถงึมากข้ึน อกีท้ังประชาชน

ได้รับความสะดวกในสภาพแวดล้อมท่ีถกูสขุลกัษณะ

และสวยงาม

นอกเหนือจากโอกาสด้านการศึกษาแล้ว เด็ก

และเยาวชนยังมีความถนัดและความสามารถท่ี

หลากหลายแตกต่างกันซึ่งสมควรได้รับการส่งเสริม

ความรู้ ประสบการณ์ เพื่อการพัฒนาศักยภาพอย่าง

เต็มกำลัง การส่งเสริมความสามารถเฉพาะด้าน โดย

เฉพาะศิลปะ ถือเป็นเร่ืองหนึ่งที่เด็กและเยาวชนทุก

คนควรจะได้รับการส่งเสริมความเป็นเลิศอย่าง

จริงจังและต่อเน่ือง เพราะศิลปะเป็นเครื่องกล่อม

เกลาจิตใจ และยังก่อเกิดประโยชน์อย่างรอบด้าน 

ความ

ประณตี ละเอยีดออ่น อกีทัง้เพิม่พนูจนิตนาการ และ

ความคิดสร้างสรรค์

‘รางวัลยุวศิลปินไทย’ เป็นเวทีการประกวด

ศิลปะระดับเยาวชนท่ีใหญ่ที่สุดในประเทศ รวบรวม

การประกวดศิลปะถึง 6 สาขา ได้แก่ สาขาศิลปะ 2 

มิติ ศิลปะ 3 มิติ ภาพถ่าย ภาพยนตร์ วรรณกรรม 

และการประพันธ์ดนตรี เร่ิมโครงการต้ังแต่ปี 2547 

เพื่อสนับสนุนและเสริมสร้างเยาวชนรุ่นใหม่ให้มี

โอกาสได้แสดงความสามารถทางศิลปะของตนโดย

ไม่จำกัดขอบเขตในการสร้างสรรค์ผลงาน และมีเวที

ในการแสดงความสามารถสู่สาธารณชน อันนำไปสู่

หนทางการเป็นศิลปินอาชีพ ทั้งจะส่งผลให้เกิดการ

พัฒนาศักยภาพวงการศิลปะไทยให้ก้าวไปสู่การ

ยอมรับในระดับสากล
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ในการพัฒนาประเทศไทยให้ก้าวไปข้างหน้า

ควรให้ความสำคัญกับปัจจัยพื้นฐานต่าง ๆ เอสซีจี

ได้เล็งเห็นความสำคัญ จึงได้ดำเนินกิจกรรมเพ่ือ

ช่วยยกระดับคุณภาพหรือเสริมสร้างศักยภาพ 

ความสามารถในด้านต่าง ๆ อาทิ การศึกษา กีฬา 

สิ่งแวดล้อม

SCG Sharing the Dream Scholarships 
เอสซีจีริเริ่มโครงการมอบทุนการศึกษาอย่าง

ต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2524 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา

ศักยภาพของเด็กและเยาวชน โดยมอบทุนให้แก่เด็ก

และเยาวชนท่ีมีความประพฤติดี มีความมุ่งมั่นที่จะ

ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นไป แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 

โดยได้ขยายการให้ทุนการศึกษาเพิ่มขึ้นทุกระดับชั้น

การศึกษา ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะ

อย่างยิ่ง เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นทุรกันดารใน

ภูมิภาคต่าง ๆ ท่ัวประเทศ ปัจจุบัน ในประเทศมี

นักเรียนทุนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงระดับ

ปริญญาตรี ซึ่งจำแนกทุนท้ังหมดออกเป็น 18 

ประเภท โดยแบ่งตามความต้องการของสังคม 

ประมาณปีละ 4,000 ทุน ใช้งบประมาณปีละกว่า 50 

ล้านบาท นับตั้งแต่เริ่มโครงการจนถึงปัจจุบันมี

นักเรียนท่ีได้รับทุนการศึกษาแล้วกว่า 88,000 คน 

งบประมาณท้ังหมดกว่า 466 ล้านบาท

ด้วยวิสัยทัศน์เอสซีจีที่มุ่งมั่นเป็นองค์กรธุรกิจ

ผู้นำในภูมิภาคอาเซียน และสร้างความเจริญก้าว

หน้าอย่างย่ังยืนไปสู่ประเทศท่ีเข้าไปดำเนินธุรกิจ จึง

ไดม้กีารขยายโครงการมอบทนุการศกึษาไปยงัประเทศ

ตา่ง ๆ ในอาเซยีน เนือ่งจากเลง็เหน็วา่ การศกึษาเปน็

รากฐานสำคัญที่เสริมสร้างศักยภาพของเยาวชน 

เอสซีจีจึงร่วมกับภาคราชการ ภาคประชาสังคม และ

หน่วยงานต่าง ๆ คัดเลือกและมอบทุนการศึกษาให้

แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีมีความ

กตัญญ ูประสบปัญหาทางการเงิน แต่มีความกระตือ

รือร้นที่จะศึกษาต่อ ซึ่งได้เร่ิมท่ีประเทศเวียดนาม

เป็นประเทศแรกในปี 2550 จากน้ันจึงได้ขยายไปยัง

ประเทศฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย พม่า ลาว และ

กัมพูชา ปัจจุบันได้มอบทุนการศึกษาในประเทศ

อาเซียนทั้งหมดปีละ 1,250 ทุน 

SCG Badminton Academy 
เอสซีจีสนับสนุนกีฬาแบดมินตันอย่างจริงจัง

ต่อเนื่องและครบวงจรมากว่า 30 ปี โดยจัดการ

แข่งขันในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับเยาวชน (SCG Junior 

Badminton Championships) ระดับประเทศ (SCG All 

Thailand Badminton Championships) และระดับสากล 

(SCG Thailand Open Badminton Championships) และ

จะต่อยอดความสามารถของนักกีฬาเยาวชนให้ก้าว

ไปสู่การเป็นนักกีฬาทีมชาติเพ่ือสร้างชื่อเสียงให้กับ

ประเทศต่อไป

ในสว่นของการพัฒนาทกัษะและความสามารถ

ของนักแบดเยาวชนไทยให้ก้าวสู่มาตรฐานสากล

อย่างเต็มรูปแบบและครบวงจร เอสซีจีจึงได้ก่อตั้ง 

SCG Badminton Academy เมื่อปี 2550 ขึ้นเป็นครั้งแรก

โครงการ 100 ปีตราช้าง สร้างเพ่ือให้

ตราช้างเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี ได้จัด

โครงการสร้าง 10 สิ่งปลูกสร้างสาธารณประโยชน์ใน 

10 จังหวัดทั่วประเทศไทย โดยเน้นการออกแบบ

ด้วยฟังก์ชั่นที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของ

ชุมชนในแต่ละพื้นท่ีที่มีความขาดแคลนแตกต่างกัน

อาทิ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน อาคารกิจกรรมบำบัด

เด็กพิการอาคารอเนกประสงค์ อาคารเรียน และ 

หอ้งสมดุ เกณฑ์การคดัเลือกพจิารณาจาก 3 หมวดหลัก

ได้แก่ การมุ่งพัฒนาเด็กและเยาวชน การมุ่งพัฒนา

ชุมชนท่ีได้รับรางวัลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงใน

ด้านต่าง ๆ ตามพระราชดำริฯ และการให้ความช่วย

เหลือและพัฒนาในด้านสุขภาพและอนามัยในกลุ่ม

ผู้ด้อยโอกาสและทุพพลภาพ
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ในประเทศไทย โดยปัจจุบันมีนักกีฬาในโครงการ

จำนวน 28 คน แบ่งเป็นชาย 19 คน และหญิง 9 คน 

อายุระหว่าง 12–18 ปี นอกจากการพัฒนาทักษะ

โดยใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาแล้ว ยังส่งเสริมให้เข้า

ร่วมแข่งขันทั้งในระดับประเทศและสากลในปี 2556 

มีผลงานโดดเด่น อาทิ ชนะเลิศชายเดี่ยว Dutch 

Junior International 2013 ประเทศฮอลแลนด์ ชนะเลิศ

หญิงคู่ Hanoi Vietnam International Challenge ประเทศ

เวียดนาม และชนะเลิศชายเดี่ยว อายุไม่เกิน 18 ปี 

เยาวชนชิงชนะเลิศประเทศไทย

กจิกรรมงานวันเด็กในประเทศเวยีดนาม

เอสซีจีได้ริเริ่มโครงการบูรณะโรงเรียนผู้พิการ

จังหวัด Ba Ria-Vung Tau ในปี 2552 และตั้งแต่ปี 

2554 ได้จัดกิจกรรมงานวันเด็ก พร้อมมอบทุนการ

ศกึษาสำหรบันกัเรยีนและปรบัปรงุระบบอนิเทอร์เนต็

สำหรับโรงเรียน โดยมีความมุ่งม่ันที่จะจัดงานวัน

เด็กในโรงเรียนดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุก

ปี นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมวันเด็กท่ีสนามเด็กเล่น 

SCG Sharing the Dream ณ สวนสาธารณะ Hoang Van 

Tho ในนครโฮจิมินห์ โดยมีเด็ก ๆ จากทุกเขตเข้าร่วม

กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพและจิตสำนึกด้านการ

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

โครงการ Chung Uoc Mo Xanh ประเทศเวียดนาม

เอสซีจีร่วมกับ Muc Tim นิตยสารวยัรุน่ชัน้นำ

ในประเทศเวียดนาม จัดโครงการปลูกจิตสำนึกด้าน

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในกลุ่มเด็กและเยาวชน โดย

เผยแพร่บทความเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

และรับสมัครตัวแทนเยาวชนนำร่องร่วมกิจกรรม

แ ส ด ง ค ว า ม คิ ด เ ห็ น แ น ว ท า ง ก า ร อ นุ รั ก ษ์

สิ่งแวดล้อมที่สามารถทำได้ในชีวิตประจำวัน และ

ร่วมทัศนศึกษาการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมตาม

สถานที่ต่าง ๆ อาทิ Vina Kraft Paper Co.,Ltd. ใน 

เอสซีจี  เปเปอร์ โรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าใน

นครโฮจิมินห์ เยาวชนกลุ่มนี้จะเป็นตัวแทนในการ

ส่งต่อแนวคิดไปยังครอบครัวนักเรียนคนอื่น ๆ และ

สังคมโดยรวมต่อไป

ค่ายวิทยาศาสตร์เยาวชน SCG Sci-Camp 
เอสซีจี ร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์แห่ง

ประเทศไทย และสถาบันอุดมศึกษา จัดค่ายสำหรับ

นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น เพ่ือปลูกฝังทัศนคติที่ดี

ต่อการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ

สิ่งแวดล้อม ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมเพื่อ

สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น ผ่านการสังเกต

วเิคราะห ์และทดลองตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

โครงการดังกล่าวจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 24 จนถึง

ปัจจุบันมีผู้เข้าร่วมโครงการกว่า 2,400 คน และเพื่อ

ตอบวัตถุประสงค์ของการจัดค่าย เอสซีจีจึงได้

ประยุกต์เนื้อหาใหม่ ๆ ที่ทันสมัยให้สอดคล้องกับ

สภาพสังคม และนำเสนอเนื้อหาที่ เข้มข้นโดย

ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาวชิาอยู่เสมอ 

ค่ า ย เ ย า ว ช น รุ่ น ใ ห ม่ ใ ส่ ใ จ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม

โดย เอสซีจี เปเปอร์

จากความถี่และความรุนแรงของภัยพิบัติที่

ส่งผลกระทบต่อชุมชนในหลายพ้ืนท่ี จนก่อให้เกิด

ความตระหนัก และใส่ใจดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเยาวชน ซึ่งเป็นเมล็ดพันธุ์

ของประเทศท่ีจะเติบโต และนำพาชุมชนและสังคม

ไปสู่การใช้ชีวิตในวิถีแบบรักษ์โลกในอนาคต เอสซีจี 

เปเปอร์ จึงจัดโครงการส่งเสริมเยาวชนรอบโรงงาน 

ภายใต้กิจกรรมค่ายเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 

ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 คัดเลือกตัวแทนเยาวชน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรียนรู้

ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และส่งเสริมทักษะการ

ใช้ชีวิตเพ่ือเตรียมพร้อมเข้าสู่วัยรุ่น มีเยาวชนท่ีเข้า

ร่วมโครงการท้ังหมดกว่า 1,300 คน โดยพนักงาน

เอสซีจี เปเปอร์ ได้ร่วมกันสร้างสรรค์กิจกรรมตาม

ความเหมาะสม และความต้องการของชุมชน รวม

ถึงเป็นประโยชน์ต่อเยาวชนเป็นหลัก อาทิ การให้

ความรูเ้รือ่งการอนรุกัษ์ และบริหารจดัการทรพัยากร

การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านห้องเรียน

ธรรมชาติ และสิ่งรอบตัว รวมถึงการอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อม ตามหลักการ 3R นอกจากน้ัน ยังได้รับ

ความร่วมมือที่ดีจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการ

สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมแบ่งปันความรู้ถึง

ทักษะชีวิตเพื่อปฏิบัติตนในการก้าวสู่วัยรุ่นอย่าง

เหมาะสม
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และ

บทบาทของไทย

เอสซีจีเชื่อว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็น

รากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศจึงร่วมกับ

มูลนิธิส่ง เสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใน

พระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิหอศิลปะแห่งรัชกาล

ที ่9 จัดทำเวบ็ไซตแ์ละหนงัสอื ‘1 ศตวรรษวิทยาศาสตร์

และบทบาทของไทย’ ขึ้นเพ่ือนำเสนอประวัติบุคคล

และเหตุการณ์สำคัญทางวิทยาศาสตร์ทั้งในประเทศ

และต่างประเทศในช่วง 100 ปี ด้วยในช่วงศตวรรษ

ที่ผ่านมา ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีส่งผลต่อสังคมและเศรษฐกิจของไทย 

และมีพัฒนาการมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในส่วนของ

เว็บไซต์นั้น ผู้ชมยังสามารถเลือกชมวิดีโอหายาก

เก่ียวกับเหตุการณ์ในอดีตและอ่านเกร็ดความรู้ทาง

วิทยาศาสตร์ต่าง ๆ นับเป็นนวัตกรรมการเรียนรู้ด้วย

ตนเองที่ทำให้การเรียนรู้ประวัติศาสตร์มีความ

สนุกสนานเพลิดเพลิน และเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่

สามารถช่วยจุดประกายและสร้างแรงบันดาลใจให้

แก่เด็กและเยาวชนให้หันมาสนใจศึกษาค้นคว้าทาง

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากขึ้น

จากปัญหาการขาดแคลนแรงงานสายช่างใน

ประเทศไทยปีละ 120,000 คน และมีแนวโน้มเพิ่ม

ขึ้นทุกปี โดยเฉพาะยุคที่ประเทศไทยกำลังเข้าสู่

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC แต่การเรียน

สายอาชีวะกลับไม่เป็นที่นิยม จำนวนผู้เรียนลดลง

ทุกปี ในขณะที่ผู้จบปริญญาตรีกลับตกงานถึงปีละ

กว่า 100,000 คน เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยเลือก

เรียนสายอาชีพมากขึ้น มูลนิธิเอสซีจีจึงมอบทุนการ

ศึกษา ‘เด็กช่าง สร้างชาติ’ ภายใต้ ‘โครงการ SCG 

Sharing the Dream’ ให้กับนักเรียนที่ศึกษาต่อระดับ

ประกาศนยีบตัรวชิาชีพ (ปวช.) สาขาชา่งอตุสาหกรรม

จำนวน 500 ทุน โดยเป็นทุนให้เปล่า ไม่มีภาระ

ผูกพันต้องใช้คืน และเป็นทุนต่อเนื่องไปถึงระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ซึ่งผู้ได้รับทุน

ความพร้อมก่อนทำงานจริง เข้าร่วมกิจกรรมเสริม

สร้างจิตอาสา และทำกจิกรรมเพือ่สาธารณประโยชน์

เสริมทกัษะวชิาการท่ีจำเปน็ อาท ิภาษาอังกฤษ และ

แรงงานฯ เพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพ

โครงการปัญญาชน คนทำดี 

ด้ ว ย ต ร ะ ห นั ก ถึ ง พ ลั ง ข อ ง ค น รุ่ น ใ ห ม่ ที่

เต็มเปี่ยมไปด้วยความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ และพร้อม

จะดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่สังคมและ

ชมุชน หากไดร้บัโอกาสและการสนับสนนุอยา่งเตม็ที่

มูลนิธิเอสซีจีจึงได้ริเร่ิมโครงการปัญญาชน คนทำดี 

เพ่ือปลูกจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม โดยเปิด

โอกาสให้นิสิตนักศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือ

นักศึกษาอาชีวะท่ีกำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) รวมตัวกันทำโครงการโดยนำ

ความรู้ความสามารถท่ีได้จากการศึกษาเล่าเรียนมา

ทำประโยชน์แก่สังคม พร้อมกับอาศัยความรว่มไม้

รว่มมอืจากชมุชน เพือ่ขบัเคลือ่นโครงการไปสู่ความ

ยั่งยืนอย่างแท้จริง โดยมูลนิธิเอสซีจีสนับสนุน

งบประมาณสงูสดุโครงการละ 100,000 บาท
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